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                  Karta informacyjna przedsięwzięcia 

 

Sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. O udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227).  

Opisywane przedsięwzięcie jest wymienione w § 3 ust. 1 pkt. 102 Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko (Dz. U. nr 213 poz. 1397). 

 

 

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia 

              Opracowanie dotyczy planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie fermy trzody 

chlewnej we wsi Brzozowy Kąt gm. Komarówka, powiat radzyński.  

 

a.   Rodzaj  

Cytowane wyżej  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie 

określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 

szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia 

raportu o oddziaływaniu na środowisko, zamierzoną inwestycję (do 205,80 DJP- razem ze 

stanem istniejącym) zgodnie z § 3. ust.1 pkt. 102 w brzmieniu –  chów lub hodowla zwierząt, 

inne niż wymienione w § 2 ust.1 pkt. 51, w liczbie nie mniejszej niż 60 dużych jednostek 

przeliczeniowych inwentarza (DJP), kwalifikuje do przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu może być 

wymagany. 

 

b.  Skala 

Aktualnie w obrębie gospodarstwa, hodowla trzody chlewnej prowadzona jest w jednym 

budynku o wymiarach  32,0mx13,0m. Budynek spełnia dwie funkcje, odchowalni  i tuczarni.  

Powierzchnia hodowlana obiektu podzielona jest na sześć boksów, w których jednorazowo 

wstawiane są do 1000 szt. jednomiesięcznych prosiąt w wadze 6-8 kg. Prosięta hodowane są  do 

średniej wagi 35 kg po czym połowa z nich odbierana jest przez dostawcę materiału 

hodowlanego, a druga połowa rozmieszczona zostaje na cały obiekt i hodowana do wagi 

sprzedażowej tj. 110-115 kg. Zastosowana technologia (z uwzględnieniem ubytków na poziomie 
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do 2 %) pozwala na przeprowadzenie w ciągu roku dwóch cykli tuczu tj. do 980 szt. tuczników i 

dwóch cykli odchowu prosiąt do fazy warchlaków, tj. również do 980 szt.  

Hodowla w obiekcie prowadzona jest w technologii częściowo rusztowej. Ruszta w budynku 

stanowią ok. 1/3 powierzchni hodowlanej. Pozostałą powierzchnię hodowlaną stanowią szczelne 

betonowe posadzki. Pod powierzchnią hodowlaną z wyłączeniem powierzchni korytarza 

paszowego znajdują się zbiorniki na gnojowicę.  

Obiekty gospodarstwa zlokalizowane są na działce numer 136. 

           Planowana inwestycja to budowa obiektu nowej chlewni. Obiekt zaplanowano w 

technologii częściowo rusztowej. Wymiary planowanego budynku chlewni to 50,8mx15,8m. 

Budynek zaplanowano sytuować równolegle do chlewni istniejącej od jej południowej strony. 

Planowana odległość pomiędzy budynkami chlewni wynosić będzie 14 m. 

            Realizacja inwestycji ma na celu poprawę efektywności  funkcjonowania fermy trzody 

po przez lepsze wykorzystanie potencjału produkcyjnego, wiedzy i doświadczenia oraz zasobów 

siły roboczej w gospodarstwie. 

            Po rozbudowie fermy trzody o nowy obiekt na terenie fermy, z uwzględnieniem 

ubytków z tytułu padnięć (do 2%), jednocześnie przebywać będzie od 2940 prosiąt do 1470 szt. 

tuczników, tj.: od 58,8 do 205,8 DJP. 

Łączna jednoczesna obsada obiektów wyniesie więc  do 205,8 DJP. 

Zamierzona inwestycja przewidziana jest do wykorzystania w okresie najbliższych kilkunastu 

lat. Roczna produkcja na fermie po rozbudowie będzie sięgać do 2940 szt. warchlaków w wadze 

ok. 35 kg i do 2940 szt. tuczników w wadze do 115 kg. Warchlaki odbierane będą przez 

dostawcę prosiąt (do dalszej hodowli) natomiast tuczniki sprzedawane będą sukcesywnie w 

partiach kończących cykle hodowli.    

 
c. Usytuowanie przedsięwzięcia 

Planowaną inwestycję, nowy budynek chlewni, planuje się sytuować równolegle do obiektu 

istniejącego po jego południowej stronie, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów obręb 

Brzozowy Kąt numerem 136. Grunty są własnością inwestora. 

           Teren, na którym zlokalizowane jest gospodarstwo inwestora, znajduje się w północnej 

rzadko zabudowanej części wsi Brzozowy Kąt,  gm. Komarówka w pow. radzyńskim.  

           Zabudowania gospodarstwa inwestora zlokalizowane są po zachodniej stronie drogi 

publicznej wiodącej przez wieś (w tej okolicy) na osi północ-południe. Zabudowa zagrodowa 

wsi w formacjach kolonijnych zlokalizowana jest wzdłuż kilku lokalnych dróg odchodzących od 

głównej, przebiegającej przez wieś drogi w relacji Komarówka-Łomazy.  

W sąsiedztwie gospodarstwa od strony północnej na przestrzeni 80m znajdują się pola uprawne, 

za którymi rozpoczyna się zagajnik z drzewostanem mieszanym.  
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Na kierunku NNE w odległości powyżej 55 m od istniejącej chlewni znajduje się najbliższy 

(obcy) dom mieszkalny. Kolejne na tym kierunku pojedyncze siedlisko z domem mieszkalnym 

w zabudowie zagrodowej znajduje się w odległości ponad 250m  od istniejącej chlewni. Po 

wschodniej stronie w/w drogi na kierunku NE znajdują się cztery siedliska z zabudową 

zagrodową, w których domy mieszkalne odległe są odpowiednio o 80m, 100m, 150m  i 300m 

od istniejącej chlewni. Na wschód i południowy wschód od drogi i w/w siedlisk na przestrzeni  

co najmniej 1000m znajdują się  rozlegle obszary pól uprawnych. Od strony południowej 

gospodarstwa na przestrzeni ponad 50m od jego zabudowań znajdują się pola uprawne, za 

którymi  na przestrzeni 80-150m znajdują się zagajniki z drzewostanem mieszanym. Dalej na 

południe w  odległości ponad 220m od istniejącej chlewni znajduje się  najbliższe na tym 

kierunku siedlisko z domem mieszkalnym i liczną zabudową gospodarczą i inwentarską. Na 

wschód od tego siedliska, od drogi relacji Komarówka-Łomazy odchodzi droga wiodąca do wsi 

Polubicze. W odległości powyżej 250m od istniejącej chlewni znajduje się pierwsze z 

nielicznych siedlisk  rozmieszczonych po obydwu stronach tej drogi.  

           Od strony zachodniej istniejącej chlewni i planowanych obiektów na przestrzeni  co 

najmniej 1000 m znajdują się wolne od zabudowy tereny użytkowane rolniczo. 

           Zgodnie zapisami planu przestrzennego zagospodarowania Gminy Komarówka Podlaska, 

teren na którym zlokalizowane jest gospodarstwo inwestora oznaczony jest symbolem MN, MR, 

na pograniczu z sektorem ZŁ. Zgodnie z zapisami w ppz  tereny te przeznaczone są pod 

budownictwo zagrodowe, budownictwo usługowe oraz pod produkcję rolną.  

 

 

 

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu  
      budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystania i  
      pokrycie szatą roślinną. 
 
           Zgodnie  z koncepcją przedsięwzięcia planem inwestycyjnym objęte zostanie działka nr 

136, obrębu ewidencyjnego Brzozowy Kąt. Całkowita powierzchnia działki wynosi 3,14 ha. 

Również istniejące siedlisko z zabudową gospodarczą zlokalizowane są  na działce 136.   

Aktualnie w obrębie gospodarstwa (licząc od drogi) zlokalizowane są kolejno niżej wymienione 

obiekty zabudowy trwałej: 

•  Dom mieszkalny inwestora o powierzchni  zabudowy 156,0 m2, 

•  Budynek gospodarczy (dawna obora) o powierzchni zabudowy 132,0 m2, 

•  Garaż na maszyny i sprzęt rolniczy o powierzchni zabudowy 100,0 m2, 

•  Stodoła o powierzchni zabudowy 160,0 m2, 

•  Budynek chlewni o powierzchni zabudowy  416,0 m2, 
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•  Szczelny podziemny zbiornik na gnojowicę o powierzchni zabudowy 22,80 m2, o   

 pojemności  34,2 m3, 

•  Płyta obornikowa (nieużytkowana) o powierzchni zabudowy 120 m2. 

             Potrzeby fermy w zakresie wody, zaspokajane są z sieci gminnej. W obrębie 

gospodarstwa istnieje lokalne ujęcie wody podziemnej (nie jest ono jednak eksploatowane). 

             Na terenie posesji inwestora, w sąsiedztwie terenu planowanej lokalizacji nowych 

budynków chlewni aktualnie rośnie kilkanaście  drzew, w tym: 6 szt. brzozy, 1 topola, 1 osika i 

4 szt. olchy. Wymieniony drzewostan zgromadzony jest wokół lokalnego wyrobiska, na którego 

dnie okresowo gromadzą się wody opadowe i roztopowe.  

            Wjazd na teren posesji z drogi publicznej od strony wschodniej. Drugi wjazd również z 

tej drogi znajduje się po południowej stronie zabudowań zlokalizowanych na terenie 

gospodarstwa. 

            Posesja od strony wschodniej i częściowo od strony północnej ogrodzona jest siatką 

stalową.  W obrębie posesji teren nieutwardzony w większości porośnięty jest trawą. Wolne od 

zabudowy tereny działki poza obiektami wchodzącymi w skład gospodarstwa aktualnie 

użytkowane są rolniczo.   

 

            Zgodnie z koncepcją zamierzonej inwestycji, tj. budowę nowego budynku chlewni 

planuje się realizować na działce nr 136.  Planowany obiekt to budynek o powierzchni 

zabudowy 802,64 m2 i wymiarach 50,8 m x 15,8 m. Budynek chlewni usytuowany będzie 

równolegle do obiektu istniejącej chlewni po jej południowej stronie. Odległości pomiędzy 

budynkami  wyniesie 14 m. Obiekt wyposażony będzie w media w postaci energii elektrycznej, 

zasilania w wodę i paszę oraz w wentylację mechaniczną.  W ramach przedsięwzięcia ferma 

wyposażona zostanie w trzy silosy stalowe z przeznaczeniem na pasze treściwe.   

           Teren w obrębie planowanej zabudowy posiada niewielki skłon w kierunku zachodnim. 

Rzędne terenu w obrębie planowanych obiektów zamykają się w przedziale 152,4 -151,9 m 

npm.  

 

 

3. Rodzaj technologii 
 
•   Istniejący budynek chlewni, to obiekt murowany o wymiarach 32m x 13m. Budynek 

usytuowany jest w odległości 4 m od północnej granicy działki. W jego północnej podłużnej 

ścianie znajduje się troje okien i troje drzwi. W południowej ścianie znajduje się troje okien  

i czworo drzwi. Budynek posiada dwuspadowy dach, kryty blachą trapezową. Budynek nie 

posiada tradycyjnego stropu, tylko lekki podwieszany sufit wykonany z ocieplonej płyty 

podwieszanej do płatwi. 
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Przez środek budynku (po długości) przebiega korytarz paszowy o szerokości 1,0 m. Przy 

wschodnim szczycie budynku od strony południowej trwałymi ścianami wydzielono 

pomieszczenie  gospodarcze o powierzchni 16,0 m2, w którym znajduje się  podręczny 

magazyn i rozdzielnia wody z dozatorem  dodatków witaminowych i w razie potrzeby 

lekarstw dla trzody. Po obydwu stronach  korytarza paszowego ściankami drewnianymi o 

wysokości 1,2 m wydzielono po trzy boksy hodowlane. Średnia powierzchnia hodowlana 

pięciu boksów (3 północne i 2 południowe)  wynosi po 61,36 m2. Natomiast powierzchnia 

hodowlana boksu hodowlanego przyległego do pomieszczenia gospodarczego wynosi 44,4 

m2. Łączna powierzchnia hodowlana obiektu wynosi 351,2 m2. W każdym z boksów  

znajduje się centrala paszowa oraz  poidła smoczkowe dla zwierząt. 

             Na przestrzeni roku obiekt przemiennie pełni funkcję odchowalni ok. 980 szt. prosiąt 

od wagi 6-8 kg do fazy warchlaka tj. do wagi ok. 35 kg, a następnie po odbiorze połowy 

warchlaków pełni funkcję tuczarni pozostałych ok. 490 szt., które tuczone są do wagi bitej tj. 

do ok. 110-115 kg. Przyjęta technologia produkcji pozwala rocznie przeprowadzić dwa cykle 

odchowu prosiąt do fazy warchlaków oraz dwa cykle tuczu od fazy warchlaków do wagi 

bitej. Łącznie w skali roku w obiekcie odchowuje się do 980 szt. warchlaków i 

przeprowadza tucz do 980 szt. tuczników. 

            Hodowla w obiekcie prowadzona jest na częściowych rusztach. 2/3 powierzchni 

hodowlanej stanowią szczelne posadzki, natomiast wzdłuż podłużnych ścian zamontowane 

są betonowe ruszta. Pod północną i południową całą powierzchnią hodowlaną (z 

wyłączeniem korytarza) znajdują się dwa zbiorniki na gnojowicę. Głębokość zbiorników 

wynosi 1,4 m  i w części środkowej  połączone są przepustem pod korytarzem paszowym. 

Łączna pojemność zbiorników pod obiektem wynosi 491,68 m3. Do okresowego 

gromadzenia gnojowicy służą też dwa szczelne, betonowe, bliźniacze zbiorniki podziemne 

usytuowane w odległości 6 m od południowej ściany budynku chlewni. Ich łączna 

pojemność wynosi 50 m3. Zbiorniki te połączone są ze zbiornikami znajdującymi się pod 

budynkiem chlewni. Dodatkowy trzeci podziemny zbiornik na gnojowicę  o pojemności 15 

m3 zlokalizowany jest przy  budynku gospodarczym (dawnej oborze). Zbiornik ten 

wykorzystywany jest sporadycznie, do ew. przepompowania gnojowicy ze zbiorników 

zlokalizowanych przy chlewni. Łączna pojemność wszystkich zbiorników, w których można 

okresowo gromadzić gnojowicę aktualnie wynosi 556,68 m3.     

            Wentylacja pomieszczeń hodowlanych realizowana jest z wykorzystaniem 3 

wentylatorów mechanicznych, typu Fancom każdy o wydajności  8200 m3/h, z ujściem na 

wysokości h=6,6 m i średnicy d=0,50m. 

             Zadawanie pasz prowadzone jest ręcznie z korytarza paszowego. Zwierzęta żywione 

są gotowymi mieszankami pasz, gromadzonymi w budynku gospodarczym, skąd  do obiektu 

dowożone są taczką. 



                     JANUSZ KORSZEŃ  - Rozbudowa fermy trzody chlewnej we wsi Brzozowy Kąt 

                         Karta informacyjna przedsięwzięcia 6

Przy zachodnim szczycie budynku znajduje się (nie wykorzystana) płyta obornikowa o 

powierzchni 120m2. 

 

•   Nowy budynek chlewni planuje się lokalizować po południowej stronie chlewni istniejącej, 

równolegle do niej. Odległość pomiędzy budynkiem istniejącym i planowanym wyniesie 

14m. Planowane wymiary zewnętrzne nowego obiektu chlewni są następujące: 

 - długość      - 50,80 m, 

 - szerokość   - 15,80 m, 

 - wysokość w kalenicy -  6,5 m 

Budynek zaplanowano w technologii częściowo rusztowej, murowany z cegły lub bloczków 

gazobetonowych ocieplony od zewnątrz warstwą styropianu. Dach budynku będzie 

dwuspadowy. Lekki sufit podwieszany wykonany będzie z pianki powlekanej powłoką 

aluminiową. W obiekcie zaplanowano wentylację mechaniczną, na która składać się będzie 

łącznie 6 szt. wentylatorów dachowych. Ujścia emitorów wentylatorów otwarte. Na 

wejściach do kanałów  wentylacyjnych zamontowane będą przesłony, uchylne w czasie 

ciągu. Hodowla w nowej chlewni prowadzona będzie w technologii częściowego rusztu 

szczelnych betonowych posadzkach. Szczelne posadzki wykonane będą w środkowej częścią 

obiektu. Natomiast wzdłuż podłużnych ścian, północnej i południowej na szerokości 3,0 m 

wykonane będą  ruszta z profili betonowych. Pod rusztami zaplanowano kanały o głębokości 

0,40 m do okresowego gromadzenia gnojowicy. Łączna pojemność  kanałów na gnojowicę 

pod rusztami w obiekcie wyniesie 120,0 m3. Przy zachodnim szczycie budynku chlewni 

zaplanowano budowę płyty obornikowej o wymiarach (15,8x 6,0) m, obniżonej do poziomu 

dna kanałów gnojowych. Płyta ta wyściełana będzie słomą, na którą okresowo (np.  raz w 

tygodniu) zgarniacze zamontowane w kanałach pod rusztami wyciągać będą gnojowicę. 

Obornik powstający ze zmieszania gnojowicy ze słomą, ładowaczem czołowym 

przenoszony będzie z płyty przy planowanej chlewni na płytę  obornikową znajdującą się 

przy chlewni istniejącej, gdzie składowany będzie do czasu wywozu na użytki rolne.    

             Przez środek budynku chlewni przebiegać będzie korytarz o szerokości 1,0 m. 

Korytarz ten wykorzystywany będzie w celach komunikacyjnych, dla obsługi obiektu oraz w 

czasie zapełniania materiałem wsadowym i opróżniania obiektu ze zwierząt po 

zakończonych cyklach hodowli. 

             Budynek planuje się podzielić na dwanaście sektorów, oddzielonych niskimi, 

drewnianymi  ściankami. Na ściankach pomiędzy boksami  zamontowane będą stoiska 

paszowe zasilane mechanicznie z silosów paszowych usytuowanych na zewnątrz obiektu. W 

sąsiedztwie paśników zlokalizowane będą poidła dla zwierząt.  

Cały obiekt poza korytarzem przeznaczony będzie do celów hodowlanych. Łączna 

powierzchnia hodowlana (po uwzględnieniu ścianek działowych i wygrodzenia korytarza) 
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wyniesie 690,5 m2.  Do obiektu wstawiane będzie 2000 szt. prosiąt, które po osiągnięciu  

wagi ok. 35 kg, w połowie przez dostawcę, odebrane zostaną jako materiał do dalszej 

hodowli, natomiast druga połowa (ok. 980 szt.) pozostanie  w celu tuczu do wagi ubojowej. 

Planuje się że podobnie jak w chlewni istniejącej, rocznie w obiekcie odchowane zostaną 

dwie partie warchlaków po ok. 980 szt. i dwie partie tuczników po ok. 980 szt.  

             Wykorzystanie obiektu podobnie jak chlewni istniejącej będzie cykliczne. Po 

zakończeniu hodowli (tuczników), przed wstawieniem  prosiąt, każdy z obiektów będzie 

czyszczony, a następnie prowadzona będzie dezynfekcja pomieszczeń. 

              Do gromadzenia pasz dla zwierząt, zaplanowano montaż trzech silosów paszowych, 

każdy o  pojemności 23 Mg, w tym jeden przy chlewni istniejącej i dwa przy chlewni 

planowanej. Silosy paszowe  usytuowane będą przy wschodnich szczytach obiektów. 

              Zasilanie obiektu w wodę, podobnie jak w istniejącej chlewni, realizowane  będzie z 

ujęcia gminnego.  

             Obsługą zwierząt zajmują się domownicy inwestora, wobec czego nie planuje się 

pomieszczenia socjalnego i zbiornika na ścieki sanitarne przy obiektach. Ścieki komunalne 

powstające w obrębie siedliska (w domu), gromadzone są w szczelnym podziemnym 

zbiorniku tych ścieków. Ścieki okresowo odbiera firma Wywóz Nieczystości Płynnych 

„BRYJA” w Radzyniu Podlaskim, celem odstarczenia ich do gminnej oczyszczalni ścieków 

w Komarówce.  

 

Odchody w postaci gnojowicy aktualnie wykorzystywane są do rolniczego nawożenia UR, 

inwestora, który łącznie z dzierżawami dysponuje areałem UR o pow. >51 ha, w tym grunty 

własne >30,0 ha, a po zrealizowaniu przedsięwzięcia gnojowica zagospodarowywana będzie na 

UR inwestora, natomiast obornik z nowego obiektu zagospodarowywany będzie  na UR 

inwestora  i gruntach dzierżawionych lub odbiorców, z którymi inwestor zawrze stosowne 

umowy na jego odbiór.  

              W ramach inwestycji istniejące ogrodzenie na działce przedłużone zostanie tak  aby 

obejmowało planowany obiekt. Dojazd do obiektów, realizowany będzie po przez posesję oraz 

drogą przebiegającą po południowej stronie istniejącej zabudowy.  

 

 

 

4. Ewentualne warianty przedsięwzięć 
 
Na obecnym etapie nie planowane są inne warianty realizacji zamierzonego przedsięwzięcia 

inwestycyjnego.  

              Planowana lokalizacja inwestycji w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej chlewni,  na 

zapleczu zabudowy gospodarczej jest korzystna z punktu widzenia układu komunikacyjnego 
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posesji i możliwości ograniczenia wpływu emisji zanieczyszczeń z użytkowanych instalacji do 

granic terenu inwestora. 

              Radykalną alternatywą dla tych rozwiązań byłoby całkowite zaniechanie rozbudowy 

fermy, co nie wyczerpuje możliwości produkcyjnych gospodarstwa, wiedzy i doświadczenia 

inwestora, a także zasobów siły roboczej będącej w dyspozycji inwestora.  

 

 

 

5.  Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych  
      wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii 
 

              Zgodnie z założeniami produkcyjnymi w toku użytkowania planowanej instalacji 

wykorzystane będą niżej wymienione rodzaje i ilości surowców, materiałów i energii; 

a.  Woda. Na etapie realizacji przedsięwzięcia niezbędna będzie do zalewania ław 

fundamentowych, płyty obornikowej przy nowej chlewni, zbiornika wody gnojowej (przy 

płycie obornikowej)  i posadzek oraz do polewania w okresie ich twardnienia, a także do 

budowy ścian i dokończenia ogrodzenia fermy. Na cele te niezbędna będzie woda w ilości 

ok. 120 m3.  

W okresie eksploatacji fermy wykorzystywana będzie jako surowiec do pojenia zwierząt w 

obiektach, do utrzymania porządku i czystości obiektów, do utrzymania zieleni na posesji 

oraz w celach ppoż. Dla zamierzonej wielkości produkcji, niezbędna będzie woda w ilości 

nie mniejszej niż 3600 m3/rok.  

 
b. Pasze.   W   żywieniu   trzody   chlewnej   w  gospodarstwie  wykorzystane są  gotowe    

   pasze treściwe, dostarczane przez zewnętrznego dostawcę.   Aktualnie zużycie pasz  wynosi   

   do 260 Mg/rok. Po uruchomieniu obiektu planowanej nowej chlewni, zużycie pasz w  

   gospodarstwie wyniesie ok. 780 Mg/rok. 

 

c.    Energia. Dla utrzymania w ruchu istniejących i planowanych do wykorzystania urządzeń 

technologicznych tj. linii pasz i wody oraz zapewnienie systemu wentylacji w obiektach, 

niezbędna będzie energia w ilości nie mniejszej niż 15000 kWh/rok. 

 
d. Olej napędowy. Do zasilania ciągnika (do celów transportowych – wywóz gnojowicy i 

obornika). Zużycie oleju będzie ściśle zależne od czasookresu pracy ciągnika. Szacuje się, 

że w rocznym okresie eksploatacji instalacji zużycie oleju nie przekroczy 2,200 Mg tj. 2,620 

m3. 
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e.    Ściółka.  Słoma z bel wykorzystywana do bieżącego wyściełania płyty obornikowej 

planowanej przy nowej chlewni, celem produkcji obornika. Jej ilość to ok. 80,0  Mg/rok. 

 
 

 

6.  Rozwiązania chroniące środowisko 
 
Realizacja inwestycji, jak każdej o charakterze produkcyjnym może ujemnie wpływać na stan 

jakości środowiska przez emisję do otoczenia: 

- zanieczyszczeń gazowych i pyłu, 

- emisję hałasu, 

- zanieczyszczanie ośrodka gruntowo-wodnego,  

- emisję odpadów. 

             W celu ograniczenia możliwych niekorzystnych oddziaływań na środowisko w zakresie 

poszczególnych jego komponentów planowane jest wykorzystanie stosunkowo nowoczesnych 

sprawdzonych rozwiązań technologicznych przy budowie nowego obiektu chlewni.  

             Sama lokalizacja obiektu, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej chlewni na zapleczu 

istniejącej zabudowy zagrodowej ma na celu uniknięcie rozproszenia zabudowy inwentarskiej, z 

ekologicznego punktu widzenia jest wyborem uzasadnionym, wynikającym z dbałości o stan 

środowiska.   

 

a. zanieczyszczenia powietrza. 

W toku użytkowania instalacji jaką będzie po rozbudowie analizowana ferma trzody chlewnej, 

do powietrza atmosferycznego uwalniane będą gazy będące wynikiem metabolizmu zwierząt. 

Przeciwdziałaniu koncentracji pyłów i gazów w sąsiedztwie obiektów hodowlanych sprzyjać 

będzie system wentylacji mechanicznej istniejący i planowany w nowym obiekcie.  

Z ferm hodowlanych trzody chlewnej  do powietrza uwalniane są głównie:  

- amoniak,  

- tlenki azotu, 

- tlenek węgla, 

- metan, 

oraz niewielkie ilości siarkowodoru. 

O wielkości emisji i rodzaju substancji uwalnianych z obiektów hodowlanych decyduje wiele 

czynników. Do najważniejszych należą skład paszy i systemy żywienia zwierząt, a  także 

technologia hodowli (ściółka, ruszta, klatki, itp), system wentylacji pomieszczeń hodowlanych, 

stosowanie substancji wiążących emisje związków azotu, a głównie ogólna kultura prowadzenia 

hodowli.   
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b. emisja hałasu 

Użytkowany aktualnie obiekt hodowlany zlokalizowany jest na terenie typowym dla zabudowy 

wiejskiej, w pobliżu którego występuje zabudowa zagrodowa. Z racji charakteru terenu przyjąć 

należy, że jest to teren rolniczy z bliskim sąsiedztwem zabudowy zagrodowej, dla której 

dopuszczalne poziomy hałasu pochodzącego od innych źródeł emisji wynoszą odpowiednio 55 

dB (A) w porze dnia i 45 dB (A) w porze nocy. W obiektach chlewni (istniejącej i planowanej) 

znajdą się  wentylatory mechaniczne z ujściami ponad dachami obiektów. Znikomy hałas 

uwalniany z wentylatorów znajdujących się w obiektach chlewni jest całkowicie eliminowany 

(wytłumiony) przed dotarciem do najbliższej zabudowy mieszkalnej, odległością i 

występującymi na trasie przegrodami budowlanymi. Użytkowane wentylatory cechują się 

niskim poziomem hałasu. Również w obiekcie planowanym przewidziano wentylatory, 

emitujące hałas na poziomie 53 dB (A). Wentylatory te są (w obiekcie istniejącym) i będą w 

obiekcie planowanym zabudowane w przestrzeni pomiędzy sufitem, a dachem obiektu co 

znacznie redukuje i tak stosunkowo niski poziom dźwięku z użytkowanych systemów 

wentylacji. Obudowanie źródeł hałasu znacznie redukuje przenikanie dźwięku na zewnątrz.  

            Stała kontrola i bieżące uzupełnianie układów smarowania mechanizmów przenoszenia 

napędów mogących być źródłem hałasu, będzie eliminować lub ograniczać jego przenikanie do 

otoczenia.  

            Zwierzęta hodowane w obiektach nie są źródłem hałasu. Również użytkowane 

paszociągi są urządzeniami bardzo cichymi. Największym i zmiennym źródłem hałasu są 

okresowo użytkowane środki transportu wykorzystywane do przewozu surowców i produkcji.  

Dostawy surowców i odbiory produktów mogące wywoływać niewielki poziom hałasu odbywać 

się będą tylko w porze dnia bezpośrednio z drogi publicznej i stosunkowo rzadko co 

wyeliminuje uciążliwości z tego tytułu w godzinach nocnych. 

 
c. zanieczyszczenie ośrodka gruntowo-wodnego 

Może występować w sytuacjach awaryjnych, a także przy beztroskim obchodzeniu się w 

obrocie surowcami i produktami o płynnej konsystencji.  Celem minimalizacji zagrożeń tego 

rodzaju, obsługa instalacji (domownicy) jest zapoznana z zasadami bezpiecznego dla 

środowiska obchodzenia się z urządzeniami gromadzącymi lub przesyłającymi zanieczyszczenia 

ściekowe jakie są i będą na fermie, a które nie mogą przenikać do ośrodka gruntowo-wodnego. 

Na wyposażeniu istniejącej chlewni znajdują się, szczelne betonowe zbiorniki podposadzkowe i 

zbiorniki podziemne służące do okresowego gromadzenia gnojowicy przed jej wywozem na 

pola. Nowy obiekt chlewni zaplanowano w technologii częściowo rusztowej. W sąsiedztwie 

chlewni  wykonana będzie płyta obornikowa, na której wskutek zalewania słomy gnojowicą 

produkowany będzie obornik. Istniejąca pojemność zbiorników na gnojowicę w obrębie fermy 

pozwala zgromadzić 556,68 m3 gnojowicy. Kanały gnojowe w nowej chlewni dodatkowo 
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pomieszczą 120, 0 m3 gnojowicy. Łącznie więc na fermie możliwe będzie gromadzenie do 

676,68 m3 gnojowicy,  co przy produkcji do 1525 m3/rok pozwoli na gromadzenie jej w okresie 

znacznie dłuższym niż 4 m-ce (ponad 5,32 m-ca), w pełni zabezpieczając potrzeby w tym 

zakresie. Produkowana w gospodarstwie gnojowica w całości wykorzystana jest do nawożenia 

użytków rolnych inwestora. Dla zgodnego z ustawą o nawozach i nawożeniu zagospodarowania 

gnojowicy jaka będzie powstawać  na terenie fermy niezbędny będzie areał UR nie mniejszy niż 

23,02 ha. Celem zapobieżenia nadmiernej koncentracji azotu w glebach nawożonych gnojowicą  

wskazane jest zabezpieczenie nieco większego areału, pod nawożenie gnojowicą. 

Wody opadowe z dachów obiektów są i będą kierowane bezpośrednio do gruntu.  

              Dla celów bieżącego monitoringu ośrodka gruntowo-wodnego na zachodnim kierunku 

spływu w odległości do 10 m od płyt obornikowych przy chlewniach należy zamontować 

piezometry kontrolne. 

 

d. gospodarka  odpadowa 

              Przeciwdziałaniu zanieczyszczania ośrodka gruntowo-wodnego sprzyjać też będzie 

zgodna z przepisami ochrony środowiska gospodarka odpadowa. Wszystkie odpady jakie 

powstają i będą powstawać na terenie instalacji będą gromadzone selektywnie, a odpady z grupy 

niebezpiecznych będą zabezpieczane i przekazywane do utylizacji lub transportu do miejsc ich 

dalszego gospodarczego wykorzystania, uprawnionym odbiorcom. Pozostałe odpady 

gromadzone selektywnie po zebraniu odpowiednich partii przekazywane będą na czynne 

składowisko odpadów np. prowadzone przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w 

Radzyniu Podlaskim. Na 30 dni przed przystąpieniem do użytkowania instalacji po jej 

rozbudowie, inwestor (w tym wypadku) w starostwie musi przedstawić informację o 

wytwarzanych odpadach i sposobie ich zagospodarowania.  

Realizacja inwestycji związana jest z prowadzeniem prac ziemnych i niezbędnych wykopów. 

Wykopy prowadzone będą przed wykonaniem fundamentów pod planowany obiekt, płyt e 

obornikową oraz zbiornik wody gnojowej przy płycie obornikowej. Szacowana ilość mas 

ziemnych jaka będzie przemieszczona w wyniku realizacji tych prac wyniesie ok. 150 m3. 

Pozyskana z wykopów ziemia w całości zagospodarowana zostanie do podniesienia terenu na 

działce inwestora, w obrębie planowanej inwestycji. 

              Szczególnego rodzaju odpadem będzie obornik, wytwarzany w umiarkowanej ilości 

przy nowej chlewni. Maksymalna ilość obornika jaka może powstać w planowanej technologii 

nie przekroczy 3130 Mg/rok. Obornik ten będzie zawierał do 4281,8 kgN. Na 

zagospodarowanie tej ilości obornika niezbędny będzie areał nie mniejszy niż 25,19 ha UR.  

Obornik w całości zagospodarowany będzie  do rolniczego nawożenia użytków rolnych 

inwestora, gruntów dzierżawionych i ew. odbiorców, z którymi inwestor zawrze umowy na jego 

odbiór. 
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7.  Rodzaje i przewidywana  ilość wprowadzanych do środowiska   
       substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań   
       chroniących środowisko 
 

W wyniku eksploatacji obiektów hodowlanych jakie będą użytkowane w gospodarstwie po 

rozbudowie fermy trzody, będzie występowała emisja do środowiska:  

 
- zanieczyszczeń powietrza.  

Zanieczyszczenie powietrza w okolicy instalacji będące wynikiem procesów hodowlanych, w 

efekcie których do atmosfery uwalniane są i będą; 

• amoniak, 

• siarkowodór 

• metan 

• tlenki azotu       

w łącznej ilości około 27,519 Mg/rok z największym udziałem metanu (ok.14,175 Mg i tlenków 

azotu ok. 10,320 Mg).  

              Ponadto w okolicy instalacji na etapie jej realizacji będzie występowała emisja 

niezorganizowana, będąca wynikiem ruchu kołowego. Emisja niezorganizowana zanieczyszczeń 

do powietrza występować będzie też wzdłuż tras przejazdu środków transportu i będzie efektem 

spalania oleju napędowego w silnikach pojazdów. Wielkość tej emisji wyniesie ok. 0,060 Mg.  

              Łączna wielkość emisji zanieczyszczeń uwalnianych do powietrza na terenie instalacji 

w założonym systemie jej funkcjonowania wyniesie ok.  27,579 Mg/rok. 

 

-    emisja ścieków 

Z użytkowania analizowanej instalacji emisja ścieków praktycznie ograniczy się do produkcji 

umiarkowanej ilości gnojowicy oraz niewielkiej ilości wody gnojowej. Przewidywana ilość 

gnojowicy nie przekroczy 1525 m3/rok i w całości zagospodarowana jest i będzie na polach 

inwestora, w celach rolniczego nawożenia UR. Również woda gnojowa (odcieki z obornika) w 

ilości do 15 m3 w całości zagospodarowana zostanie do rolniczego nawożenia UR inwestora.  

Na wyposażeniu fermy znajdują się, szczelne betonowe zbiorniki bezodpływowe do 

gromadzenia gnojowicy. Ich aktualna łączna pojemność wynosi 556,68 m3 co w pełni 

zabezpiecza możliwości gromadzenia gnojowicy przez okres 4  m-cy w roku.  

              Dla celów bieżącego monitoringu ośrodka gruntowo-wodnego  na zachodnim kierunku 

spływu przy płytach obornikowych wykonać należy piezometry kontrolne. 

              Uwzględniając zawartość azotu w gnojowicy i w wodzie gnojowej pochodzących z 

hodowli trzody, pozyskana ich ilość może być rozdeszczowywana na powierzchni nie mniejszej 

niż 23,50 ha UR. Aktualnie inwestor łącznie z dzierżawionymi gruntami posiada w dyspozycji 
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ponad 51,0 ha UR. Grunty rolne inwestora i dzierżawione zlokalizowane są w obrębie wsi 

Brzozowy Kąt, Polubicze gm. Wisznice i  Radcze w gm. Milanów. UR położone są z dala od 

cieków wodnych, ujęć wody podziemnej  i miejsc stałego pobytu ludzi.   

             W rolniczym zagospodarowaniu płynnych frakcji odchodów, celem wyeliminowania 

zagrożeń wymywaniem zw. azotu przez spływy powierzchniowe, gnojowica, a docelowo 

również woda gnojowa będą zagospodarowywane na działkach inwestora, poza obszarami, na 

których występuje wysoki poziom wód gruntowych lub rowy melioracyjne. UR inwestora 

zlokalizowane są poza obszarami o wysokim poziomie wód gruntowych (> 1,2 m) i z dala od 

cieków wodnych.  

Na terenie gospodarstwa (poza domem) nie powstają ścieki bytowe. 

             Ilości wód opadowych jakie będą odprowadzane do gruntu wystąpią niezależnie od 

faktu czy obiekt będzie zrealizowany czy też nie. W sytuacji wybudowania planowanych 

obiektów, nieco większe ich ilości będą odprowadzane do gruntu w sposób zorganizowany. 

Ilość wód opadowych z dachów wszystkich istniejących i planowanego obiektu, w okresie 

deszczu miarodajnego wyniesie 11,74 m3. Ilości wód opadowych w okresie eksploatacji 

instalacji będą zależne od ilości i nasilenia opadów. Dla średniego stanu opadów w regionie 

ilość wód opadowych wyniesie ok. 125 m3/rok. 

 

- emisja hałasu 

              Zakłócenia klimatu akustycznego mogą wystąpić w każdej fazie inwestycji, zarówno w 

okresie budowy, eksploatacji oraz ew. likwidacji instalacji. 

Źródłami hałasu na terenie planowanej do rozbudowy instalacji mogą być; 

- odgłosy pochodzące ze środków transportu na etapie budowy obiektów chlewni, eksploatacji i   

   ew.   likwidacji instalacji, 

- odgłosy pracy systemu wentylacji obiektów, 

- odgłosy zwierząt w sytuacji spłoszenia stada. 

Opisane powyżej źródła hałasu, praktycznie będą mieściły się w tle istniejącego w tym rejonie 

użytkowania terenu. Natężenie i zasięg występowania hałasu ze źródeł technologicznych będzie 

miało bardzo ograniczony i incydentalny charakter. Hałas od źródeł technologicznych będzie 

koncentrował się w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji. W odległości kilkunastu metrów od ich 

źródeł będzie znikomy, poniżej 30 dB (A). Źródłami o długotrwałym lecz znikomym 

oddziaływaniu na klimat akustyczny w rejonie instalacji będą systemy wentylacji obiektów.  

W wyniku użytkowania środków transportu wykorzystywanych w celu dostarczenia surowców 

oraz wywiezienia produktów, hałas komunikacyjny pochodzący od pojazdów będzie zmienny 

wzdłuż trasy przejazdu. 
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              Terenem chronionym z akustycznego punktu widzenia jest obszar, dla którego ustalony 

został dopuszczalny poziom hałasu. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 

2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. nr 120 poz. 826), dla 

terenów przeznaczonych pod działalność komercyjną i rolniczą (teren fermy trzody) nie 

wyznaczono dopuszczalnych poziomów dźwięku. Tereny te traktowane są jako produkcyjne i 

ochronie przed hałasem nie podlegają. Z uwagi na sąsiedztwo zabudowy mieszkalnej, normy 

hałasu dla tego terenu przyjąć należy jak dla zabudowy zagrodowej, które dla pozostałych 

obiektów i działalności będącej źródłem hałasu wynoszą odpowiednio 45 dB (A) dla pory nocy i 

55 dB(A) dla pory dnia.  

 

- emisja odpadów 

         W czasie rozbudowy, a następnie eksploatacji i ew. w fazie likwidacji instalacji będą 

powstawać odpady budowlane, odpady typu komunalnego oraz odpady będące efektem 

produkcji. Odpady komunalne są i będą gromadzone w pojemnikach, a następnie odbierane 

przez firmę EKO-LIDER z Lucina celem przekazania na czynne składowisko odpadów np. 

składowisko odpadów prowadzone przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Radzyniu 

Podlaskim. Odpady z grupy niebezpiecznych będą gromadzone selektywnie i przekazywane 

koncesjonowanym odbiorcom posiadającym stosowne uprawnienia do ich odbioru i transportu 

do miejsc gospodarczego wykorzystania lub utylizacji.   

W wyniku użytkowania fermy będą powstawały następujące odpady: 

- odpadowa tkanka zwierzęca kod 02 01 82, którą gromadzić należy selektywnie w 

wyznaczonym do tego wydzielonym pomieszczeniu wyposażonym w zamrażarkę, 

zabezpieczonym przed dostępem zwierząt i gryzoni (inwestor przekazuje odpad uprawnionemu 

odbiorcy na mocy zawartej z nim umowy).  Z dotychczasowej praktyki wynika, że od czasu 

zgłoszenia upadku do odbioru sztuk padłych (Zbiornica Padliny w Skórcu)  upływa nie więcej 

niż 12 godzin. Z praktyki wynika, że szacowana ilość odpadu nie przekroczy 3,000 Mg/rok. 

-  opakowania z papieru i tektury o kodzie 15 01 01, to wszelkie opakowania po surowcach do 

produkcji (dodatki paszowe). Szacowana ilość odpadu  ok. 0,200 Mg/rok. 

- opakowania z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02, to opakowania po dostarczanych 

surowcach  do produkcji. Szacowana ilość odpadu  ok. 0,100 Mg/rok. 

-  odpady o kodzie 15 02 03 tj. sorbenty, tkaniny filtracyjne i ubrania robocze inne niż 

wymienione w 15 02 02, to zużyte ubrania robocze, rękawice i tkaniny do wycierania.   

Szacowana ilość odpadu  ok. 0,100 Mg/rok. 

- odpady drewna kod 17 02 01, mogą wystąpić w okresach remontów i bieżących napraw np. 

stolarki drzwi i dachów w obiektach. Szacowana ilość odpadu  ok. 0,200 Mg/rok. 
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- odpady mieszaniny metali kod 17 04 07, mogą wystąpić w toku eksploatacji (bieżące naprawy 

i wymiana) użytkowanego sprzętu mechanicznego (obudowy wentylatorów itp.) w obiektach. 

Szacowana ilość odpadu  ok. 0,300 Mg/rok. 

- odpady kabli kod 17 04 11, mogą wystąpić w toku eksploatacji (w toku bieżących napraw i 

wymian) użytkowanej instalacji elektrycznej w obiektach. Szacowana ilość odpadu  ok. 0,010 

Mg/rok. 

- odpady z grupy 17 05 04 tj. gleba i ziemia  w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03, 

mogą wystąpić w toku remontów lub przebudowy instalacji wodnych lub ściekowych na terenie 

fermy. Szacowana ilość odpadu  ok. 5,000 Mg/rok. 

- odpady z grupy 17 09 04 tj. zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01 do 03, mogą wystąpić w toku remontów lub napraw bieżących 

obiektów. Szacowana ilość odpadu  ok. 1,000 Mg/rok. 

- odpady z działalności służb sanitarnych i weterynaryjnych z grupy 18 02 muszą być 

gromadzone selektywnie (w tym odpady niebezpieczne) wystąpią tylko w fazie eksploatacji 

fermy, są to; odpady z dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji oraz profilaktyki weterynaryjnej. 

Szacowana ilość odpadu  ok. 0,005 Mg/rok 

Łączna przewidywana ilość odpadów może wynieść ok. 10,0 Mg/rok. 

              Wszystkie powstające odpady muszą być segregowane, składowane selektywnie   

i zagospodarowywane zgodnie z  przepisami gospodarki odpadami. Aktualnie odpady 

komunalne odbiera firma EKO-LIDER z miejscowości Lucin k. Garwolina. Odpady z grupy 

niebezpiecznych (odpady po środkach dezynfekcyjnych i weterynaryjne) muszą być  

zagospodarowywane przez  koncesjonowane firmy.    

          

             Szczególnego rodzaju odpadem powstającym na fermie będzie obornik.  Tradycyjnie 

jest to zużyta ściółka z odchodami zwierząt. W analizowanym przypadku obornik będzie 

wytwarzany poza chlewnią na płycie obornikowej w technologii opisanej w treści. 

Uwzględniając skalę produkcji będzie on wytwarzany w ilości do 3130 Mg/rok. Uwzględniając 

grupy wiekowe zwierząt, odpowiadające im ilości produkowanego obornika i zawartości w nim 

związków azotu, obliczone ilości obornika zawierać będą do 4281,8 kg azotu. Dla zgodnego z 

ustawą o nawozach i nawożeniu zagospodarowania tej ilości obornika niezbędny będzie areał 

nie mniejszy niż 25,19 ha. Pozyskany na fermie obornik w całości zagospodarowywany będzie 

do rolniczego nawożenia UR inwestora, UR dzierżawionych  i ew.  rolników, z którymi zawarte 

zostaną długoterminowe umowy cywilno-prawne  na odbiór obornika celem jego rolniczego 

wykorzystania do nawożenia UR. 
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8.  Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko 

              Analizowana inwestycja z racji jej lokalnego zakresu, ograniczonego charakteru jej 

oddziaływania oraz rodzaju zagrożeń jakie występują w eksploatacji tego typu obiektów nie 

będzie miała wpływu na stan środowiska w wymiarze transgranicznym. 

 

 

 

9.  Informacja o występujących obszarach podlegających ochronie na 
podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody, 
znajdujących się w zasięgu znaczącego  oddziaływania przedsięwzięcia 
 
             Analizowaną inwestycję zaplanowano w terenie przekształconym antropogenicznie. 

Gospodarstwo w obrębie, którego zlokalizowana jest planowana do rozbudowy ferma trzody 

chlewnej, zlokalizowane jest w terenie o rzadkiej zabudowie. Jest to teren rolniczy, w którym 

poza nieliczną rzadką zabudową zagrodową występują niewielkie, małe zagajniki z 

drzewostanem mieszanym.  

             Tereny leśne w okolicy gospodarstwa występują na kierunkach; północnym w 

odległości ponad 3,5 km, na kierunku wschodnim w odległości ponad 3 km oraz na kierunku 

południowo-zachodnim w odległości ponad 9 km.       

W promieniu co najmniej 10 km poza wymienionymi, nie występują żadne inne skupiska leśne 

ani też inne formy przyrody chronione wymienionym w tytule aktem prawnym.    

              Na kierunku północno-zachodnim w odległości ponad 3,5 km rozpoczyna się w/w 

większy obszar leśny wchodzący w skład Projektowanego Bialskopodlaskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu. Południowa część tego Obszaru wyróżnia się obfitością kruszczyka 

szerokolistnego i kopytnika pospolitego. Lokalnie występują: grążel żółty, wawrzynek 

wilczełyko, lilia złotogłów, goździk pyszny i goryczka wąskolistna. W grupie gatunków 

rzadkich dość często spotykana jest sernica żyłkowana i czarcikęsik Kluka oraz mniej licznie 

krwawnik wierzbolistny. 

              Na terenie planowanym pod inwestycję ani w jego bliskim otoczeniu nie występują 

okazy drzew, krzewów lub innych roślin podlegających ochronie lub stanowiących pomniki 

przyrody. Teren nie podlega specjalnej ochronie, nie jest zlokalizowany na obszarze parków 

krajobrazowych lub innych form ochrony świata roślinnego i zwierzęcego.                       

              W bliskim sąsiedztwie posesji inwestora nie występują obszary objęte specjalną 

ochroną siedlisk i ptaków z Europejskiego Programu Natura 2000.  

              Najbliżej analizowanego terenu w odległości ok. 15 km na kierunku południowo-

zachodnim znajduje się teren obfitujący w liczne siedliska (w tym i lęgowe) ptaków, w tym 

również rzadkich gatunków, zaliczany do obszarów Natura 2000, jest to Obszar Specjalnej 

Ochrony „Dolina Tyśmienicy”, kod obszaru PLB 060004.                    
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              Stosunkowo uboga rozmaitość zbiorowisk roślinnych panuje w dolinie rzeki Żarnica, 

przepływającej w odległości ok. 2000 m na kierunku W od rejonu planowanej inwestycji oraz 

równolegle do niej płynącym w odległości ok. 2200 m kanale Wieprz-Krzna. W odległości 

ponad 9 km na kierunku NW od analizowanego terenu znajduje się zbiornik wodny Żelizna.  

              Zbiornik retencyjny Żelizna o pow. 349 ha, obejmuje – oprócz samego zbiornika, także 

położone w jego pobliżu zabagnione łąki i bogate pod względem  florystycznym i 

faunistycznym niewielkie kompleksy leśne. Najcenniejszym z nich jest niewielki kompleks 

leśny (36,5 ha) graniczący ze zbiornikiem od jego południowo-zachodniej strony. Obszar ten 

należy do sieci Natura 2000. Jest to obszar specjalnej ochrony siedlisk o nazwie Obuwik w 

uroczysku Świdów kod PLH 060106. Jest to płaski teren, którego podłoże stanowi mozaika 

torfów i gruntów mineralnych. Obszar wyznaczony w celu ochrony licznej populacji obuwika 

pospolitego (761 pędów). Stanowisko wypełnia lukę w zasięgu gatunku, jest znacznie oddalone 

od stanowisk w południowej części województwa lubelskiego. Ma duże znaczenie z powodu 

zajmowania nietypowego siedliska - grądu niskiego. Część obszaru - 14% zajmuje dobrze 

zachowana dąbrowa ciepłolubna. Z licznie występujących na obszarze uroczyska i zbiornika 

retencyjnego gatunków ptactwa jako szczególnie cenne wymienić należy; dzięcioła 

czarnego,  dzięcioła średniego, gąsiorka i muchołówkę małą. Teren ten wskazany jest do statusu 

Obszaru Specjalnej Ochrony (OSO) jako ostoja ptasia „Żelizna” przewidziana do włączenia do 

sieci ekologicznej NATURA 2000.  

              Obszary chronione i cenne przyrodniczo znajdują się w znacznych odległościach od 

terenu inwestycji, w związku z czym nie będzie ona negatywnie oddziaływać na otaczające je 

formy przyrody.    

              Z parkowych i ogrodowych zieleni komponowanych, najbliższym jest park dworski w 

Żulinkach. Jest to park o pow. 4 ha założony w XIX w. stanowiący własność Skarbu Państwa a 

użytkowany przez  Nadleśnictwo Miedzyrzec Podlaski. 

 

            W bliskim sąsiedztwie terenu planowanego pod inwestycje nie występują pomniki 

przyrody. Najbliższe cenniejsze okazy stanowiące pomniki przyrody ożywionej znajdują się na 

terenach leśnych, w leśnictwie Żelizna oraz we wsi Przegaliny Duże. Są to pojedyncze okazy 

sosny, dębu, wiązu szypułkowego i jesionu wyniosłego.   

 

              Na okolicznych polach należących do rolników wsi Brzozowy Kąt i wsi Woroniec 

uprawiane są głównie zboża i okopowe. Nie występują tu okazy drzew, krzewów lub innych 

roślin podlegających ochronie lub stanowiących pomniki przyrody. W rejonie tym nie 

stwierdzono rzadkich gatunków fauny. Okolica jest typowo rolnicza dlatego fauna zasilająca 

ten teren jest charakterystyczna dla agrocenoz oraz obszarów wiejskich i stosunkowo uboga. 
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              Teren nie podlega specjalnej ochronie, nie jest zlokalizowany na obszarze parków 

krajobrazowych lub innych form ochrony świata roślinnego i zwierzęcego.  

              W otoczeniu planowanej inwestycji, nie występują okazy przyrody wpisane na listę 

rzadkich lub zagrożonych, nie występują też obiekty kultury materialnej wpisanej na listę 

dziedzictwa światowego lub krajową listę obiektów chronionych lub zabytków, brak też jest 

leśnych kompleksów promocyjnych.   

              Obszary chronione i cenne przyrodniczo znajdują się w znacznych odległościach od 

wnioskowanego terenu, w związku z czym nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji 

na otaczające ją formy przyrody.  

 

               

 


